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KERSTRIT VOOR HET GOEDE DOEL
Superheld Maurizio Magnano op
zijn motorfiets – FOTO MICHAEL KARS

ook in Utrecht zo'n tocht te organiseren:
Maxima's Helden Kerstrit."

LACHENDE GEZICHTEN

Maurizio en de deelnemende motorrijders halen met eigen inzamelacties gedurende het jaar (sponsor)geld op dat
rechtstreeks naar de rekening van het
Maxima Centrum gaat.

'De kinderen zijn
de échte helden'

Maurizio Magnano organiseert de jaarlijkse Maxima's Helden Kerstrit, een
geldinzamelactie voor het Prinses Maxima Centrum. Op 12 december
brengt hij, verkleed als Captain America, met een groep motorrijdende
Kerstmannen (m/v) de opbrengst naar het kinderziekenhuis.
Het Prinses Maxima Centrum is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen
met kanker. Maurizio voelt zich zeer betrokken en steekt daarom veel uren vrijwilligerswerk in de organisatie van de
Kerstrit. En met succes. "Vorig jaar konden we €25.000 doneren. Met dat geld
kan de zorg voor deze doodzieke kinderen aangevuld worden, want niet alles

wordt vergoed door de zorgverzekering.
Behandelingen kunnen maanden duren
en dan is het bijvoorbeeld fijn dat ouders
in de buurt kunnen overnachten. En extra
geld betekent ook extra onderzoek naar
het behandelen van kanker. Dat is belangrijk, want ondanks alle medische vooruitgang overlijdt nog altijd een kwart van de
kinderen die kanker krijgen."

GEZONDE KERSTMAN

De Italiaan Maurizio, ondernemer en fervent motorrijder, woont sinds 2012 in
Oost. "In mijn geboorteplaats Turijn rijden elk jaar twintigduizend motorrijders
verkleed als Kerstman onder grote publieke belangstelling dwars door de stad
om het plaatselijke kinderziekenhuis te
steunen. Ze noemen dat de Babbo Natale in Forma (Gezonde Kerstman). Toen ik
een paar jaar geleden de indringende documentaire Pilotenmasker zag over het
Utrechtse Maxima Centrum, besloot ik in
2017 met vijftien bevriende motorrijders

In voorgaande jaren reden de deelnemers ter afsluiting verkleed als Kerstman
in een lange stoet naar De Uithof. Of deze
Kerstrit op 12 december doorgaat is onzeker vanwege de corona-maatregelen.
Hoe dan ook, Maurizio kijkt er naar uit:
"Als vader vind ik het hartverscheurend
om al die zieke kinderen te zien. De glimlach op hun gezichten wanneer we aan
komen rijden geeft een warm gevoel. We
brengen niet alleen geld, maar maken er
ook een leuke middag van voor de ouders en kinderen. Die zijn voor ons de
échte helden!" ■

Oost mag het weten!
Tien jaar geleden verscheen onze eerste krant. Door corona kunnen we dit
jubileum niet groots met slingers en
bubbels vieren, maar we zijn er trots
op! Tot 2009 maakte de gemeente een
periodiek samen met bewoners. Na onenigheid over inhoud en koers besloot
een groep bewoners onafhankelijk van
gemeentelijke instanties een wijkkrant
in eigen beheer te maken om buurtgenoten te informeren over zaken die
spelen in Oost. Positief van toon, verbindend en vooral met buurtgevoel
gemaakt. Dat lukt met vereende
krachten nog steeds!
Om deze tien jaar Oostkrant toch te
markeren hebben we een jubileumboek gemaakt met de alleszeggende
titel OOST. Meer dan 170 pagina's met
de meest opmerkelijke buurtverhalen
die we in tien jaar hebben mogen optekenen, plus een reeks nieuwe artikelen. Een cadeau voor iedereen die Oost
een warm hart toedraagt. Het boek is
vanaf 28 november voor €7,95 te koop.
Ga naar onze website voor de lijst
met verkooppunten en de webshop.
Veel leesplezier!

www.oostkrant.com

€ 7,95

Wil je Maurizio en het Prinses
Maxima Centrum steunen? Ga naar
www.maximasheldenkerstrit.nl
of scan de bovenstaande QR code

Pauline Res & Hiske Alting

alting uitvaarten
Bel: 06 45 363 220 (dag & nacht)
Geertekerkhof 3 • 3511 XB Utrecht

alting uitvaarten

Burgemeester Reigerstraat 26
T 030 25 11 555
www.vanderheijdeoptiek.nl
–
buiten openingstijden op afspraak
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HET WOORD IS AAN

John Taks

SMULLEN IN OOST

Annemarie Reinders | Marislaan

BANKETBAKKER VIERT
ZILVEREN JUBILEUM
"We gaan het hele jaar feestvieren",
zegt Vincent Verspeek, banketbakker in de Burgemeester Reigerstraat. "Op 2 januari 2021 bestaan
we precies 25 jaar. Vanaf dan komt
er iedere maand een actie met het
getal 25 in de hoofdrol."

Samen maken we
het verschil

Vincent is zeer betrokken bij de buurt. Bij
buurtfeestjes is hij altijd van de partij en
hij loopt graag een rondje met zijn hond
in de buurt. In de winter vertimmert hij
net als enkele andere winkeliers de voorgevel tot skihut.

Dit is een bijzonder jaar. Zowel voor u,
als voor ons, het Diakonessenhuis.
Vorig jaar vierden we samen ons
175-jarig jubileum. Dat zou dit jaar
door alle corona-maatregelen niet

VERBORGEN WINKELTJE

hebben gekund. De coronacrisis roept
veel verdriet en ellende op. Maar door
de crisis beseffen we ook hoe kwetsbaar we zijn en dat de enige oplossing
is om er samen iets tegen te doen.
Deze crisis laat ons ervaren dat we
lijden als we niet echt mens kunnen
zijn. Doordat we afstand moeten houden en veel mensen alleen via een
schermpje zien. Ook wij helpen nu

Vincent en Atty Verspeek in hun banketbakkerij

– FOTO MICHAEL KARS

In 1996 volgde Vincent samen met zijn
broer Laurens (in 2015 na ziekte overleden) bakkerij Van der Wurf op, die bijna
vijftig jaar de buurt van banket voorzag.
Nieuwkomers in Oost wisten vaak niet
dat tussen de grotere winkels op de Reigerstraat ook een kleine bakkerswinkel
zat. Daarom verbouwde Vincent in 2017
de winkel drastisch. De keuken is nu
open, waardoor Vincent meer contact
heeft met zijn klanten.

JAAR
GEZELLIG TEAM

Om drie uur gaat zijn wekker en om vier
uur staat hij in de bakkerij. Jarenlang
deed hij het bakkerswerk alleen, maar nu
heeft hij er gelukkig een bakker bij, Cindy.
Naast vrouw Atty en schoonzus Hannie,
die in januari 25 jaar in dienst is, werkt er
een gezellig team in de winkel. Inclusief
de twee vaste bezorgers die dagelijks
banket aan huis leveren, werken bij de
zaak elf personen.

WINTERTAART

Na de verbouwing is het assortiment herzien, maar de onovertroffen wintertaart
is gebleven. Het recept met room, slagroom, kersen en merengue, mocht Vincent overnemen. De officiële naam Skitaart echter niet. Maar een skipas is ook
niet nodig, want de Wintertaart kan het
hele jaar door besteld worden. En als de
Oostkrant jarig is bakt hij een jubileumtaart met het logo 'Tien Jaar Oostkrant'.
Een echte buurtbakker. ■
www.banketbakkerij-verspeek.nl

een kwart van onze poliklinische patiënten via de telefoon of digitaal. Het
werkt, maar toch voelen onze dokters
en verpleegkundigen het gemis van
het ‘normale’ contact. Want we willen
dichtbij onze patiënten en hun naasten staan.
Ik ben ervan overtuigd dat we als
buurtgenoten van Oost het verschil
kunnen maken. Het verschil tussen
een samenleving die angstig is en
moppert, of een samenleving die trots
is, open en hoopvol. Er gebeuren erg
mooie dingen in onze wijk, zoals de
samenwerking met bijvoorbeeld de
huisartsen, wijkverpleging, fysiotherapeuten, het Gezondheidshuis en
buurtprojecten als de AED’s en de
buurtconciërge.
We willen uw buurtziekenhuis zijn,
waar we u met de beste zorg behandelen als dat nodig is. Wij voelen ons
thuis in deze mooie wijk en willen
iedereen nogmaals hartelijk danken
voor alle steunbetuigingen tijdens de
eerste golf. Ik wens ik u allen het allerbeste en een goede gezondheid.
John Taks (1960) begon zijn loopbaan
in de zorg als verpleegkundige en is
sinds 2015 voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Diakonessenhuis.

JONGEREN IN OOST

WIE HEEFT RUIMTE IN HUIS ÉN HART?
Stichting Kamers Met Aandacht zoekt woonruimte voor jongeren die de
Jeugdzorg ontgroeid zijn, maar voor wie de stap naar geheel zelfstandig
wonen nog te groot is. Sabine Meulenbeld is coördinator voor onze wijk
en roept bewoners op om een kamer te verhuren.
“De jongeren voor wie wij ons inzetten
missen de steun van ouders of familie,
omdat die overleden zijn, in het buitenland verblijven, of nooit voor hun kinderen hebben willen of kunnen zorgen.
Heel droevig natuurlijk", vertelt Sabine.
"Na hun achttiende moeten ze de veilige
Jeugdzorg uit en het ‘echte’ leven in. Die
stap blijkt vaak te groot. Dikwijls eindigen ze in het daklozen- of verslavingscircuit. Waarom? Ze missen een sociaal
vangnet als het even tegenzit met studie, werk of relatie."
Volgens Sabine zag Bianca van der Neut,
de oprichter van de stichting, dit afglijden keer op keer gebeuren. "Zij wil graag
dat jongeren nog een paar jaar tussen
volwassen kunnen verblijven, dan staan
ze later steviger in hun schoenen."

of boodschappen doen. Het huurcontract
is tijdelijk, de huur is conform de puntentelling van de Huurcommissie en alle afspraken staan op papier. Onze stichting
en Jeugdzorg blijven betrokken, daar
kunnen verhuurders op terugvallen."

WIE KAN HELPEN?

Volgens Sabine kan iedereen zo'n Kamer
met Aandacht bieden. "Gezinnen, studentenhuizen, ouderen van wie de kinderen het huis uit zijn, maar ook huurders die huurtoeslag ontvangen. De
jongeren volgen een opleiding of hebben werk, en functioneren verder prima.
We zoeken alleen een tijdelijke, veilige
thuisbasis bij bewoners in Oost met
ruimte in hun huis én hart." ■

HOE WERKT HET?

Sabine brengt jongeren en kamerverhuurder met elkaar in contact. "Ik spreek
ook met hen af wat voor aandacht ze elkaar willen geven. Bijvoorbeeld af en toe
samen koken, sporten, de hond uitlaten

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

INTERIEUR TAPIJTEN ACCESSOIRES

www.striktpersoonlijkuitvaart.nl

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Kelims.
Heel veel
Kelims.
Heel veel

kelims.
kelims.
Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

Nachtegaalstraat 73 - 75 Utrecht torbavilla.nl

www.kamersmetaandacht.nl
Sabine kun je bereiken per mail
sabine@kamersmetaandacht.nl
of per telefoon 06-42571712

Sabine Meulenbeld (l) krijgt hulp van buurtconciërge Sterre bij het werven
van kamers voor jongeren die de Jeugdzorg ontgroeid zijn
– FOTO ARNOUD WOLFF

OOSTKRANT 3
PANORAMA OOST

Niels Bongers | Een blik in het schetsboek van cartoonist Niels Bongers. Wat ziet hij, of wil hij zien, tijdens zijn wandelingen door Oost? Deze keer het kasteel van ... Dracula?

Toelichting en meer panorama’s op www.oostkrant.com/panorama

BRUISEND OOST

Rachel Voorbij | Zonstraat

JONGE ONDERNEMERS DIE BUBBELS MAKEN
In het studentenhuis op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat bruist
het van de activiteiten. In de schuur, tuin en kelder brouwen Luis Hallström
(28) en Lennart Stokmans (30) mousserende vruchtenwijnen van alle
vruchten behalve druiven. Zoals de Gembruicius, gemaakt van gember.

Lennart experimenteerde al langer met
gistingsprocessen om gemberbier te maken. Hij liet het resultaat proeven door
Luis die direct enthousiast was: "Ik vind
gemberbieren vaak te zoet. Deze drank
had juist een mooie droge afdronk met
verfijnd koolzuur door het gebruikte
champagnegist. En toen kregen we het
idee voor een gemberbubbelwijn."

GEMBRUICIUS

Luis Hallström en Lennart Stok mans van Bruis & Ketel maken mousserende vruchtenwijnen

POLITIEK IN OOST

– FOTO MICHAEL KARS

Luis en Lennart richtten Bruis & Ketel op
en gingen aan de slag. Inmiddels staat hun
tot Gembruicius gedoopte bubbelwijn, na
twee jaar perfectioneren en vooral veel
voorproeven, in de schappen van een aantal slijterijen in Utrecht. "Onze gemberwijn
is perfect als aperitief tijdens de feestdagen. Maar ook om het de hele avond bij je
familie uit te kunnen houden", zegt Luis
lachend." Lennart vult aan: "Hij is ook zeer
geschikt om een Scroppino te maken!"

Corona of niet, de jonge ondernemers
werken keihard door. "We barsten uit onze
voegen," vertelt Lennart. "We zoeken
daarom elders een grotere werkruimte."

RODE PEPER

Ondertussen wordt er gewerkt aan een
nieuwe wijn, genaamd Roos, gemaakt
met dezelfde champagnetechniek, maar
dan op basis van rozenwater, granaatappelsap en rode peper. Luis: "Die rode peper proef je nauwelijks, maar blendt het
tot een smakelijk geheel." En wat vinden
de huisgenoten van deze bubbelende
praktijken? "We betalen voor het gebruik
van de ruimte door hen elke maand een
fles Gembruicius te geven. Hoeven ze
nooit meer een cadeautje te kopen!" ■
www.bruisenketel.nl
Ook voor rondleiding en proeverij

Carel van den Tweel | Rika Hopperlaan

RAADSLEDEN HELPEN BEWONERS
De 45 leden van de gemeenteraad onderhouden graag goede contacten
met bewoners. Per wijk fungeren een of twee van hen – voorbij hun
politieke kleur – als contactpersoon, meestal de raadsleden die er ook
wonen. In Oost zijn dat Floor de Koning (1986, GroenLinks) uit Abstede
en Rachel Streefland (1976, ChristenUnie) uit Rijnsweerd.
Raadsleden zijn bijna elke avond op stap
voor raadsvergaderingen, fractiebijeenkomsten en bewonersavonden in de stad.
En ze lezen veel officiële stukken. Dat allemaal naast hun reguliere baan en voor
een bescheiden vergoeding. Waarom kiezen ze voor zo'n functie in deze tijd van
(politieke) verruwing en nietsontziende
social media?

STADSBELEID EN BUURTBELANG

"Problemen oplossen, mensen helpen.
Met een goed gevoel door je eigen buurt
en stad lopen", somt Floor op. Rachel knikt
instemmend: "Soms botst het stadsbeleid

met het buurtbelang, dan zoeken wij voor
bewoners en ondernemers graag oplossingen. Al is een raadsperiode van vier jaar
voor hardnekkige problemen te kort."

DE GROTE VIER

De meeste vragen die Floor en Rachel in
Oost krijgen betreffen de Grote Vier van
de buurtpolitiek: parkeren, afval, scholen
en overlast. Dat levert urgente klachten
op en soms slecht verwoorde frustratie.
"Maar laat je vooral horen," benadrukt
Floor, "want we zijn er voor de bewoners
die ons per slot van rekening gekozen
hebben. Wel wegen we hun belangen al-

tijd af tegen het algemene belang. Mensen verbinden is wat ons motiveert om dit
werk te doen."

INVLOED OP BELEID

Rachel legt uit dat raadsleden grote invloed uitoefen op het gemeentebeleid:
"Door het stellen van vragen aan een wethouder krijgen we vaak al duidelijkheid.
Daarnaast dienen we geregeld met collega's gezamenlijke voorstellen in om problemen in de stad op te lossen. Daarmee
krijgen we wethouders en ambtenaren in
beweging, want zij moeten raadsbesluiten
opvolgen. Dus speelt er iets in je buurt?
Neem gerust contact met ons op." ■
www.utrecht.nl/gemeenteraad
Hier staan de contactgegevens van
alle 45 raadsleden en woordvoerders.

Raadsleden Floor en Rachel zijn contactpersonen voor Oost – FOTO ARNOUD WOLFF

DE LEKKERSTE BAKKER
IN UTRECHT OOST

Slagerij

Brouwer
Al méér dan 70 jaar echte kwaliteit

Uw specialist in eten!
Al 3 generaties, sinds 1948
Burgemeester Reigerstraat 38
slagerijbrouwer.nl

BROOD GEBAK CAKE & KOEK
TAARTEN HARTIGE & BELEGDE BROODJES

Burgemeester Reigerstraat 43
BANKETBAKKERIJ-VERSPEEK.NL
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BUURTGENOTEN

Arnoud Wolff | Frederik Hendrikstraat

Wandelroute met
jubileumpodcast

DO SCHAT
meer dan twintig winkels, waarvan drie
in Hoog Catharijne. Do stamt uit een oude
en wijdvertakte bakkersfamilie. Zo was
de bakkerswinkel P.A. Schat aan de Abstederdijk van ome Piet, de broer van zijn
vader. Do is Oost altijd trouw gebleven
en woont alweer 50 jaar met zijn vrouw
Corry in de Krommerijnwijk. "Op mijn verjaardag kregen we hartverwarmende berichtjes, ook van oud personeel. Daar zijn
we trots op, want voor onze familie stond
zorg voor personeel bovenaan." ■

FOTO MICHAEL KARS

Do Schat viert zijn negentigste verjaardag. Zijn naam roept warme herinneringen op, want bijna een eeuw lang stond
Do Schat op de pui van meerdere bakkerswinkels in Oost. Zijn vader startte in
1923 een bakkerij in de Braamstraat,
Oudwijk Noord. De zaak werd groot toen
Schat in de jaren ‘30 volkoren brood volgens eigen recept ging maken. Onder de
naam Allinson Volkoren ligt het nog altijd
in de schappen van Albert Heijn. Op het
hoogtepunt in de jaren ‘80 had de firma

OVERLAST MELDEN VIA DE APP

Gebiedsmanager Fred Nuwenhuis met een medewerker van de buitendienst

Zie je kapotte straatverlichting, gebroken
hekwerk, scheef hangende verkeersborden, overvolle papiercontainers, hinderlijke obstakels op de stoep, losse tegels,
graffiti, of bedrijven die zich niet aan de
(milieu)regels houden? Gebiedsmanager
Fred Nuwenhuis van de gemeente Utrecht
(zeg maar: de baas van de openbare ruimte in Oost) roept op om deze overlast direct te melden. "Uiteraard doen we er met
onze medewerkers alles aan om de wijk
schoon en netjes te houden. Maar we zijn
niet altijd en overal. Gebruik daarom onze
gratis SlimMelden app. De meldingen ko-

men rechtstreeks bij ons binnen. Spoed
en gevaar pakken we direct op, onderhoud en reparaties zo snel mogelijk. De
app werkt met een kaartje waarop je het
probleem kunt markeren, liefst met een
foto van de situatie. Als onze medewerkers het probleem opgelost hebben, krijg
je netjes een melding terug." ■
De SlimMelden Utrecht app is
gratis te downloaden in de Google en
Apple store. Meldingen kun je ook doen
via de website utrecht.slimmelden.nl

In ons jubileumboek OOST staat een wandelroute beschreven langs de mooiste
groene plekjes die we in tien jaar Oostkrant ontdekt hebben. Start- en eindpunt
is het Wilhelminapark, sinds 1999 een
rijksmonument. Het tien kilometer lange
ommetje door Oost voert langs o.a. de
Minstroom, Park Oosterspoorbaan, het
Luie End, Krommerijnpark, Jaagpad, Uithof en Natuurpark Bloeyendael. Op onze
website vind je de routekaart en voor de
ervaren wandelaars het GPX bestand. We
hebben ook een variant die geschikt is
voor kinderwagen en rolstoel. Wie onderweg extra verhalen
wil horen, of de
route wil beleven
zónder hem te
lopen, kan op
onze website
de bijbehorende
podcast
beluisteren. ■

www.oostkrant.com/jubileum

– FOTO MICHAEL KARS

TIP DE REDACTIE!

INVLOED VIA WIJKDEBATTEN
Het stadsbeleid kan botsen met het
buurtbelang. Denk in Oost aan de herinrichting van de Maliebaan, de aangekondigde sloop van de Rubenslaanschool of
het tekort aan sociale huurwoningen in
onze wijk. Een groep bewoners heeft
daarom Platform Oost opgericht om samen sterk te staan tegenover de gemeente, vooral op het gebied van wonen, verkeer, groen en zorg. Het Platform
organiseert wijkdebatten in buurtcentrum Podium Oost. Bewoners kunnen
daar problemen rechtstreeks bespreken
met ambtenaren, raadsleden en wethouders. De debatten worden live uitgezon-

We horen graag wat er gaande
is in Oost. Stuur je tip, nieuws
of aankondiging per mail naar
redactie@oostkrant.com

den op Podium Oost TV met een chatfunctie voor online deelname. De
wijkcoöperatie, de Oostkrant, buurtcentrum Podium Oost en enkele leden van
de voormalige wijkraad steunen het platform, maar uiteindelijk bepalen bewoners door actieve deelname aan de debatten hoe effectief Oost is in het contact
met de gemeente. Op zondag 24 januari
om 16:00 uur is het eerstvolgende wijkdebat met als onderwerp Zorg in Oost. ■

COLOFON
De Oostkrant is de onafhankelijke wijkkrant
van Utrecht-Oost. Verschijnt 4x per jaar, huisaan-huis, in een oplage van 14.000 stuks.
De Oostkrant is een uitgave van de Stichting
Oostkrant (KvK 51098059 en IBAN NL85 RABO
0158028015), in 2010 opgericht zonder winstoogmerk. De (onbezoldigde) bestuurs- en
redactieleden zijn bewoners uit de wijk.
De inkomsten uit advertenties en het Initiatievenfonds dekken de productiekosten.
Meer informatie www.oostkrant.com
Verspreidingsgebied Buiten-Wittevrouwen,

www.platform-oost.nl

Tolsteegsingel, Sterrenwijk, Watervogelbuurt,
Lodewijk Napoleonplantsoen, Rubenslaan,

Rutger Amons en Geert Bakker bij het nieuwe bollenveld langs de Prins Hendriklaan
– FOTO ARNOUD WOLFF

De wijkdebatten worden live uitgezonden op Podium Oost TV

– FOTO PHILIP SIJBRANDIJ

professioneel
maar toch zo
dichtbij

030 238 00 38
www.dezwaanuitvaarten.nl

Abstede, Schildersbuurt, Oudwijk, Rijnsweerd,
Wilhelminapark, De Uithof, Galgenwaard,
Maarschalkerweerd en Nova Zemblabuurt.

BOLLENVELD IN OOST

Wil je de krant niet ontvangen? Mail je adres

Een rijtje bomen langs de Prins Hendriklaan vlak bij het Rietveldhuis stond jarenlang te verpieteren in krappe en slecht
onderhouden perkjes. Een doorn in het
oog van bewoners en de vele passanten
richting Rijnsweerd. Rutger Amons en
Geert Bakker wonen in de aangrenzende
Rietveldhof. Samen met bewonersinitiatief Groen Oost hebben ze het gemeentelijke Initiatievenfonds gevraagd om het
op te knappen. En dat is gelukt! Er is een
50 meter lange groenstrook gecreëerd

Voorbij. Met dank aan Monique Biesaart

met gebruik van de stenen en opsluitbanden die er al lagen. Een half miljoen (!) bollen zijn uitgestrooid, afgedekt met een
bloemenmengsel. Naar verwachting goed
voor een explosie van bloemen en planten zodra de lente aanbreekt. De Keukenhof in Oost? In ieder geval een grote impuls voor de biodiversiteit in de buurt. ■
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